Wychowanie obywatelskie w Gałczynie.
Przypominamy o udziale w wyborach do Parlamentu Europejskiego, co jest obowiązkiem
obywatelskim. 25 maja idziemy do urn wyborczych .
Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego a szary obywatel tak na prawdę nic nie wie. Jacy
kandydaci, jaki mają program i dlaczego ważny jest udział w tych, nieco egzotycznych dla nas,
wyborach. Wiedza nie przyjdzie do nas sama. Musimy wykazać się postawą obywatelską i poszukać
informacji niezbędnych dla naszej decyzji wyborczej. W Liceum im.K.I.Gałczyńskiego wiemy, że to
poważna sprawa i podejmujemy różnorodne działania edukacyjne. Wybrani uczniowie pod
kierunkiem dyrektora Romana Mazka uczestniczyli w projekcie wyborczym Wojewody
Mazowieckiego i Kuratorium Mazowieckiego. Były to symulacje Wyborów Prezydenckich o doniosłym
charakterze z okazji 25 rocznicy wyborów czerwcowych z 1989 roku. Cztery sztaby wyborcze oraz
niezależna prasa i stacje telewizyjne prezentowały kandydatów. Ponieważ żaden z kandydatów nie
zdobył wymaganej większości więc, zgodnie z Konstytucją, odbyła się druga tura wyborów.
Niedawno pisaliśmy o projekcie szkolnym: „Symulacje wyborów do Parlamentu Europejskiego”
realizowanym we współpracy z Fundacją im. Roberta Schumana. Teraz nadszedł czas akcentu
kończącego ten projekt.
Młodzież naszej szkoły zorganizowała na ulicach Otwocka happening przedwyborczy informujący o
zbliżającym się terminie wyborów 25 maja 2014. Wśród wielu uroczystości i imprez niezwykle
absorbujących naszą uwagę, nie zapomnijmy o wybraniu do Parlamentu Europejskiego tych posłów,
którzy najrzetelniej będą reprezentowali nasze interesy. W czasie przemarszu na trasie od liceum do
Starostwa Powiatowego młodzież z flagami i hasłami informacyjnymi rozdawała ulotki przybliżające
zadania Parlamentu i korzyści płynące z jego działalności. Bardzo serdecznie zostaliśmy przyjęci w
Oświacie Powiatowej przez p. Dyrektor Hannę Majewską-Smółkę i obecnego w tym miejscu Członka
Zarządu Powiatu p. Grzegorza Michalczyka. Dalej nasza trasa wiodła do Urzędu Miasta, w którym
wszyscy byli bardzo zajęci pracą i nie mogli wyjść do młodzieży. Następnie udaliśmy się do Redakcji
Gazety Otwockiej, która jest naszym medialnym opiekunem. Równie serdeczne powitanie spotkało
nas w Starostwie Powiatowym, gdzie przywitał nas Sekretarz Powiatu Pan Zbigniew Rak.
Wysłuchaliśmy krótkiego wykładu informującego o kandydatach na posłów z terenu Otwocka i okolic.
W drodze powrotnej udało się nam zachęcić kilkudziesięciu mieszkańców naszego miasta do wzięcia
materiałów informacyjnych , które pozyskaliśmy w Punkcie Informacji o Parlamencie Europejskim w
Warszawie przy ulicy Jasnej.
Mamy następująca refleksję: kandydaci na posłów do Parlamentu Europejskiego ujawnijcie swoje
programy , zachęcajcie do wyborów, żeby nie tylko młodzież mogła wykazać się inicjatywa
obywatelską.
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